Agenda
Vandaag, vrijdag 22 maart
Groep 8 loopt voor en met water

Maandag 25 maart
Groep 4 naar Museum Meermanno
Groep 7 heeft een Dodehoekles (Verkeer)
Groep 8 Gastles in het kader van 'De week van het geld'

Woensdag 27 maart
Kunstenaar in de klas bij groep 1a

Donderdag 4 april
Groep 2 gaat naar de boerderij

Vrijdag 5 april

Kunstenaar in de klas bij groep 3

Wandelend voor water
Uitgezwaaid door alle kinderen van de WP vertrokken de leerlingen van groep 8 met goede
moed en 6 kilo water op de rug. Zij gingen 'wandelen voor water' - wel 6 kilometer - om geld
op te halen voor een school in Indonesië. De leerlingen wilden zich ook inleven in hoe het
eigenlijk is voor Indonesische kinderen om zo ver te lopen om water te halen en te sjouwen
met zoveel kilo terug al wandelend. Sommigen trokken hierbij zelfs de schoenen uit.
Onze kanjers hebben in € 1101,40 ingezameld en daar kwam nog een geldbedrag bovenop
door Stichting Wilde Ganzen, waardoor het totaal bedrag uit is gekomen op: € 1651,10.
Goed gedaan jullie!!

Nieuwe administratief medewerker erbij
Zoals jullie weten heeft Jolanda (vorig jaar in oktober) haar tolkdiploma gehaald en heeft zij
inmiddels al veel opdrachten gekregen en zich al vaak verwonderd. Vanaf januari werkt zij
om die reden nog drie dagen op school en wij zijn op zoek gegaan naar een collega die haar
op de andere dagen kan vervangen.
Dat is gelukt!
Vanaf 2 april zal Annegreeth Lodder op dinsdag en woensdag de administratieve taken op
zich nemen. Jolanda zal dit op maandag, donderdag en vrijdag blijven doen.
Wij wensen Annegreeth veel succes en plezier toe bij ons op de Willemsparkschool!

Hallo allemaal,
Ik ben Annegreeth Lodder en ik ben inmiddels alweer 39 jaar. Ik kom uit Hoofddorp,
maar ben door mijn opleiding Facilitair Management in Den Haag beland. Ik woon
samen met Rutger en we hebben een dochter Fleur (13) en een zoon Lucas (10). Na mijn
opleiding ben ik het toerisme ingerold en heb ik ruim 18 jaar bij D-reizen gewerkt. Zowel
op het hoofdkantoor, als in verschillende winkels.
Sinds ruim een jaar ben ik weg gegaan bij D-reizen en ben ik als oproepkracht bij de
receptie en ter ondersteuning van het secretariaat bij Kinderopvang 2Samen gaan
werken. En nu mag ik bij jullie komen werken, op dinsdag en woensdag. Ik heb er super
veel zin in!
In mijn vrije tijd ga ik graag naar buiten. Ik onderneem gezellige uitstapjes met vrienden
of het gezin. En hou wel van een praatje.
Mocht je nog iets van mij willen weten, loop dan binnenkort gerust even naar binnen!
Vrolijke groet, Annegreeth

TV lijst groep 8
In de vorige Info stond groep 8 nog niet in het overzicht. Dit zijn de programma's die groep
8 kijkt.
In de klas:
Jeugdjournaal
Klokhuis
Brugklas
Informatieve filmpjes ter ondersteuning van het lesprogramma

Tijdens de overblijf:
Jeugdjournaal
Klokhuis/Het Kantoor
Youtube (liedjes uit liedjesbak)
Youtube (DIY Slijm maken)

Uitzonderingen: Er worden in de groepen soms films bekeken bij slecht
weer(leerlingen blijven binnen, juffendag, of wanneer het passend is bij een thema van
bijvoorbeeld IPC. De film wordt vrijwel nooit in zijn geheel bekeken, maar vaak in delen.

SCHAKEN OP DE WILLEMSPARKSCHOOL
De afgelopen periode hebben we naschoolse schaaklessen gehad op school in aanloop naar
het schaaktoernooi voor scholen op 6 maart. De lessen zijn een groot succes gebleken. Zeven
leerlingen hebben ook meegedaan met het schaaktoernooi. Ze hebben met veel plezier
meegedaan, maar helaas hebben we geen prijzen terug mee naar school kunnen nemen.
Veel dank aan meester André voor de schaaklessen, vaders Ian, BertJan en Sjoerd voor het
bijstaan van meester André en moeder Mansi voor de verzorging tijdens de schaaklessen.
De uitslagen zijn te vinden met een klik op de knop:

Uitslagen

Bijgaand de foto's van de lessen en het toernooi:

Koningsspelen
Op 12 april zullen de groepen 7 en 8 de Koningsspelen voor de hele school organiseren. Het
IPC thema van deze groepen is 'Een levenlang fit' en in het kader daarvan zijn zij onder de
bezielende leiding van juf Siglien, juf Hester en meester Danillo druk bezig hier voor alle
kinderen een actieve gezonde dag van te maken.
Meer info volgt.
Schuifwand
In de meivakantie zal er een schuifwand worden geplaatst tussen de gang van de kleuters en
het speellokaal, zodat we echt optimaal gebruik kunnen maken van het speellokaal, zonder
dat kinderen afgeleid worden, bijvoorbeeld als ze gaan oefenen voor de musical.

Studiedag
Afgelopen vrijdag heeft het hele team een studiedag gehad. Het onderwerp was
'Management Drives'. Vooraf hebben alle collega's een digitale vragenlijst gekregen, waaruit
een persoonlijk profiel is ontstaan. In elk profiel staan ieders drijfveren over leiderschap.
In totaal zijn er 6 drijfveren en ons team bevat alle 6 de drijfveren.
De methodiek van Management Drives maakt dieper liggende factoren van ieders gedrag op
een unieke wijze zichtbaar. De komende tijd gaan wij hier mee aan de slag.
In de pauze van de studiedag zijn een aantal collega's naar het Malieveld gegaan om mee te
staken, zodat zij op deze stakingsdag toch hun steentje hebben kunnen bijdragen.

Engelse les
Vanaf april zal juf Elske elke eerste woensdag van de maand tussen 12.30u en 13.00u in het
MF lokaal aanwezig zijn om vragen over de Engelse lessen te beantwoorden. Op 3 april is de
eerste mogelijkheid.
In opperste concentratie afgelopen dinsdag bij de Kangoeroewedstrijd...

Tips
ZandmotorRun
Op zondag 31 maart 2019 vindt de vierde editie plaats van de ZandmotorRun, een
hardloopwedstrijd op het Zuid-Hollandse strand ter hoogte van Den Haag/Monster.
De ZandmotorRun bestaat uit twee afstanden: 5 en 10 kilometer, en een kidsrun (2
kilometer). De deelnemers lopen over het zand en langs de zee. Tijdens deze loop staat de
beleving en niet de snelheid centraal. Uniek is het tijdelijke karakter van het evenement;
over een aantal jaar zal de kunstmatige zandplaat de 'Zandmotor' volledig zijn opgegaan in
de kust en niet meer zichtbaar zijn. De opbrengst van de ZandmotorRun komt volledig ten
goede aan de Roparun; een groot hardloopevenement dat geld ophaalt voor zorg voor
kankerpatiënten en hun naasten. De loop wordt belangeloos georganiseerd door de
provincie Zuid-Holland, en twee Roparunteams: team 208 (provincie Zuid-Holland) en
team 209 (Mad-Runners). Meer informatie en inschrijvingen, zie www.zandmotorrun.nl .

